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Anotace
Tato diplomová práce se skládá ze dvou časti.
Předmětem první časti je kompletní návrh teplovodního vytápění
v objektu hotelu. Ve výkresové časti je zohledněna optimálnější
varianta rozmístění rozvodů potrubí pro daný objekt. Textová část
práce obsahuje technickou zprávu a část příloh. Technická zpráva
zahrnuje v sobě popis všech technických řešení nezbytně nutných pro
správné fungování ústředního topení v objektu. V části příloh jsou
obsazeny výstupy z programu Protech a vlastní výpočty.
Druhá část práce se zabývá návrhem inteligentního systému řízení
vytápění pro daný objekt. Přílohou k této části je výkresová
dokumentace obsahující schémata zapojení navrženého systému.

Annotation

This diploma thesis consists of two parts.
The subject of the first part is a complete design of hot water heating in
the hotel building. The drawing part includes the most appropriate
option of the distribution of pipelines for the building. The text part of
the thesis contains a technical report and part of the appendices. The
technical report includes a description of all technical solutions
necessary for the proper functioning of the central heating in the
building. The appendices contain outputs from the Protech program
and own calculations.
The second part deals with the design of an intelligent heating control
system for the same building. Attached to this part is a drawing
documentation containing wiring diagrams of the proposed system.

